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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
اءة القـرآن �ـا علـي ال تقـم إال أن تـأتي �خمسـة أشـیاء: قـر «: -صلى هللا علیـه وسـلم–هذا �سأل �قول: قال رسول هللا 

یـف ذلـك �ـا قال علـي: و� »كله، والتصدق �أر�عة أالف درهم، وز�ارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، و�رضاء الخصوم
 ه، و�ذا قـرأتأت سورة اإلخالص ثـالث مـراٍت فقـد قـرأت القـرآن �لـإذا قر «: -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا؟ فقال له 

�حیـي  ولـه الحمـد الفاتحة ثالث مرات فقد تصدقت �أر�عة أالف درهم، و�ذا قلت: ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له الملـك
م لحـي القیـو هـو ا و�میت وهو على �ل شيٍء قدیر عشر مرات فقد زرت الكعبة، و�ذا قلت: أسـتغفر هللا الـذي ال إلـه إال

 »وأتوب إلیه عشر مرات فقد أرضیت الخصوم
مـن أن  لـه مـا �شـهد لـه »إذا قرأت سورة اإلخالص ثالث مرات فقد قـرأت القـرآن �لـه«هذا الحدیث لیس �صحیح؛ لقولـه: 

نه ؟ ألخصومه -رضي هللا عنه–سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن، وأما البقیة فلیس لها ما �شهد لها، وهل أرضى عليٌّ 
ع �عنـي واقـ »رضیت الخصـومأو�ذا قلت: أستغفر هللا الذي ال إله إال هو الحي القیوم وأتوب إلیه عشر مرات فقد «قال: 

سـتمر �أمٍر �سیر، و� -علیه الصالة والسالم–أنه �سمع مثل هذا الكالم من النبي  -رضي هللا عنه–أمیر المؤمنین علي 
 مع خصومه إلى أن ُ�قتل؟ �الم �اطل.

يٍء قـدیر ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له الملك وله الحمد �حیي و�میت وهـو علـى �ـل شـ إذا قلت:«اء في الصـحیح ج
 .قد زرت الكعبة هما فی» عشر مرات �نت �من أعتق أر�عًة من ولد إسماعیل

 المقصود أن هذا الحدیث ال أصل له.
 طالب:........

 فیه؟ ماذا 
 طالب:........

 هـــو بهـــذا اللفـــظ أرضـــیت تغفر هللا الـــذي ال إلـــه إال هـــو الحـــي القیـــوم وأتـــوب إلیـــه فیـــه حـــدیث، لكـــن مـــاإذا اســـتغفرت اســـ
لتهلیـل األذ�ار هذه ومـا ُذِكـر �لهـا، الفاتحـة أعظـم سـورة فـي القـرآن، وسـورة اإلخـالص تعـدل ُثلـث القـرآن، وا الخصوم، في

 لكن لیس بهذه الصیغة. ،»شر�ك له أفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي: ال إله إال هللا وحده ال«
 طالب:........

ُ َأَحـدٌ {لكن الثواب اإلجمالي ال �عني الثواب التفصیلي، فلـیس مـن قـرأ  ،هي ثلث  ثـالث مـرات ]١[اإلخـالص: }ُقـْل ُهـَو للااَّ
ن مًال؛ أل�حصل له من األجر ثالثـة مالیـین حسـنة �مـا لـو قـرأ القـرآن لـه أجـر الحـروف، ال، لكـن هـو �مـن قـرأ القـرآن �ـا

ل أجر قراءة القرآن هو �من قرأ القرآن. ،الختم قراءة القرآن �امًال له أجر  والحروف لها أجر، فهو ُ�حصِّ
لــه عــن مائــة ألــف، هــذا الكــالم �قو  �عــض النــاس �قــول: إذا وجبــت علیــك ز�ــاة مائــة ألــف للفقــراء تــذهب لمكــة وتــدفع ر�ــاًال 

 أحد؟!
اجلـس �المسـجد وال  ،تحـج حجـة اإلسـالمأن حتـاج ت�عنـي مـا  ،حجـة وعمـرة إذا جلست إلـى أن تنتشـر الشـمس �ـان �ـأجر

 تذهب.
 هذه النصوص التي فیها الترغیب في األعمـال ،كل هذه ال تثبت أمام التمحیص؛ ألن المسألة لیست مقاصة وال محاصة

هـو علـى الملـك ولـه الحمـد و  الصالحة ال �عني أنها مقاصة ومحاصة، فمثًال من قال: ال إله إال هللا وحـده ال شـر�ك لـه لـه
 كل شيٍء قدیر مائة مرة.

 طالب:........
ُكتبـت لـه مائـة حسـنة «ال، األجر ُمرتَّب على مائة مرة، واألجـر مرتَّـب علـى عشـر مـرات، �قـول هـذا فـي الحـدیث األول 

�قولهـا  يوالـذ »وُحطت عنه مائة خطیئة، و�انـت لـه حـرًزا مـن الشـیطان حتـى ُ�مسـي، و�ـان �مـن أعتـق عشـرة أنفـس
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لُیعتـق أر�عـین، لمـاذا  ا، عشـرً ا، عشـرً اعشر مرات أر�عة من ولد إسماعیل، �قول: أقولهـا عشـر مـرات أقولهـا �التجزئـة عشـرً 
 أعتق عشرة؟ 

ذا أو لیست طر�قة الحساب بهذه الطر�قة، إنما �ل نص ُینظر إلیه على انفراده، �قول: مائـة حسـنة ُتجنـى �أقـل مـن هـ ،ال
 ة خطوة وانتهى اإلشكال، لكن لیست بهذه الطر�قة.مائ مائة سیئة امشِ 

ن مـ اقـرأ جـزءً بـثالث، �إمكانـك أن ت اأ�ًضا واحد �قول: أقرأ آ�ة من القرآن �من تصدق بناقٍة �وماء، وآیتـین بنـاقتین، وثالًثـ
 بر�ـع سـاعة ن القـرآنآ�ة، جزء مـ اآ�ة �عني �النسبة، جزء من القرآن فیه مائت او�م فیه من اآل�ات؟ الجزء فیه مائت ،القرآن

 �عني الكبار. ،كأنك تصدقت �مائتین من اإلبل الكوماوات
أذهـب مـن السـاعة األولـى قبـل صـالة الجمعـة �سـت سـاعات، وأنـا  لمـاذاومن ذهـب فـي السـاعة األولـى �مـن قـرَّب بدنـة، 

 أجلس ر�ع ساعة وأتصدق �مائتین؟  أن �إمكاني
 .نقول: �ا أخي لیس الحساب بهذه الطر�قة

مــا هــو �مــن تصــدق بناقــة، وحصــولك علــى الناقــة وهــي مــن متــاع  ،: مــن قــرأ آ�ــة مــن القــرآن �مــن حصــل علــى ناقــةأوالً  
ن هـذا؛ عـ�ختلـف هـذا  ،وُ�ـدَّخر لـك أجرهـا فـي اآلخـرة ،الدنیا ال شيء �النسبة للناقة التي تصدقت بهـا ترجـو بهـا ثـواب هللا

 .ولذلك الحسا�ات ما تكون �الطر�قة الحسابیة المعروفة
ُ َأَحدٌ {�عني  أمـور مثـل �مـن  تثالث مرات إذا �ان من قرأ القـرآن ثالثمائـة ألـف حـرف، وجـاء ]١[اإلخالص: }ُقْل ُهَو للااَّ

 حج هل �سقط الحج؟ 
 ُ�جامع في رمضان أر�ع مرات و�كفیه؟ ،أعتق أر�عة من ولد إسماعیل

ن یــدخرها ألر�ــع ُمجامعــات فــي رمضــان ُ�مكــن أ �قــول: ال إلــه إال هللا وحــده ال شــر�ك لــه عشــر مــرات �مــن أعتــق أر�عــة، 
 �قول بهذا أحد؟!

 ما ُ�مكن، فهذه األمور ال شك أن حسابها لیس على ما یتصوره �عض الناس. 
 �قول: ورد عن �عض السلف إذا بلغ الغالم فلم ُیزوجه أبوه فأصاب فاحشة أثم أبوه؟

عانــه ي یتحمــل اإلثــم، لكــن إذا أ ، مــع أن المباشــر هــو الــذمب إذا وجــد التســبب شــارك الفاعــل �ــاإلثشــك أن المتســبِّ  همــا فیــ
 ، و�ن �ان ال �كون مثله في ذنبه إذا اقترف ذلك.اعظیمً تحصین فرجه �ان أجره عند هللا  األب على

 �قول: فما وجه إثم األب مع �ون االبن �الًغا؟
 �عني �اعتبار أن تر�ه لتزو�جه مع قدرته علیه فیه نوع تسبب.

 ي أورده تبًعا في الحدیث السابق في فصول مختصرة وهي نافعة في هذا الباب في �اب اإل�مان.في �الم للنوو 
نَّة مـن المحـدثین والفقهـاء والمتكلمـین علـى أن المـؤمن الـذي �ُ : -رحمه هللا–قال  ن حكـم �أنـه مـ"فصٌل: اتفق أهل السُّ

مـن الشـكوك، ونطـق مـع  االسـالم اعتقـاًدا جازًمـا خالًیـاإال من اعتقد �قلبـه دیـن  خلَّد في النار ال �كون وال �ُ  أهل القبلة
 �عجـز عـن النطـق فإن اقتصر على أحدهما لم �كن من أهل القبلة أصًال، بل ُ�خلَّد في النـار؛ إال أن ذلك  �الشهادتین،

 لخلٍل في لسانه أو لعدم تمكٍن منه لمعاجلة المنیة أو لغیر ذلك".
نطــق شــرح هــذه المســألة: أن الغزالــي قــرر أنــه إذا وقــر اإل�مــان فــي قلبــه ولــم ی وهــذه المســألة تعرضــنا لهــا وقلنــا فــي وقــت

 �الشهادتین ُ�عامل في الدنیا معاملة الكفار، وأما في اآلخرة فإنه ینجو إذا صدق في هذا االعتقاد.
ن أا أن �قـول: ، و�ذا نطـق �الشـهادتین لـم �شـترط معهمـ�االعتقاد من غیر لفظٍ  اذلك، فإنه حینئذ �كون مؤمنً  أو لغیر"
سـالمه حتـى  من �ل دیٍن خالف اإلسالم إال إذا �ان من �فـاٍر �عتقـدون اختصـاص الرسـالة �ـالعرب، فـال �حكـم �إيءٌ بر 

قاتـل النـاس مـرت أن أأُ «: -علیـه الصـالة والسـالم–لقوله  ا ولیس �شيٍء؛ومن أصحابنا من اشترط التبرؤ مطلقً  ،یتبرأ
 .»ا رسول هللامحمدً حتى �شهدوا أن ال إله إال هللا وأن 
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ر جمـاهیمـذهب و رسـول هللا، فالمشـهور مـن مـذهبنا  ال إلـه إال هللا، ولـم �قـل: محمـدٌ  :أما إذا اقتصر الكافر على قولو 
، ال مرتـدً ِعـجُ طالـب �الشـهادة األخـرى، فـإن أبـى ا و�ُ ا، ومن أصـحابنا مـن قـال: �صـیر مسـلمً أنه ال �كون مسلمً  العلماء

  .»ال إله إال هللا �قولوا:مرت أن أقاتل الناس حتى أُ «في روا�ات  - علیه وسلمصلى هللا–واحُتج له �قوله 
 .»ا رسول هللاحتى �شهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدً «قوله في الحدیث المتفق على صحته:  وحجة الجمهور

 فالجواب عنها من وجهین: »ال إله إال هللا«وأما الروا�ة المقتصرة 
حٌة لجمهور مصـرِّ ا، ثم لیس فیها نفي اشتراط الشهادة الثانیة، وروا�ة ة والز�ادة من الثقة مقبولةمقتصر أحدهما: أنها 

 �اشتراطها.
ألن أحـدهما؛ و  الثاني: أن االقتصار على إحدى الشهادتین مبنیٌة على األخرى، واقتصاٌر من القر�نین المتالزمین علـى

أقـر  -ما�عنـي �إحـداه-ین الشـهادتین، بـل مـن أقـر منـه �أحـدهما قـون بـغالب القـائلین فـي ذك العصـر لـم �كونـوا �فرِّ 
 �األخرى، �هللا أعلم.

إلسـالم : ُ�شـترط فـي صـحة ا-�عنـي الشـافعیة– بـن عبـد هللا الطبـري مـن أئمـة أصـحابنا طاهر قال القاضي أبو الطیب
 فصـل ترتیـب رح (المهـذب) فـيم قول: ال إله إال هللا، وقد ذ�رت ذلك في �اب صفة الوضـوء مـن شـ�الشهادتین أن ُ�قدِّ 

 الوضوء، �هللا أعلم.
ل ، فهل ُ�جعـأما إذا أقر بوجوب الصالة أو الصوم أو غیرهما من أر�ان اإلسالم وهو على خالف ملته التي �ان علیها

 فیه وجهان ألصحابنا:بذلك مسلًما؟ 
قرار لكـافر �ـاإللمسلم �إنكاره �صـیر االصحیح أنه ال �كون مسلًما لظاهر الحدیث، ومن جعله مسلًما قال: �ل ما �كفر ا

 �ه مسلًما".
 فأهل العلم �قولون: إن صلى فمسلٌم حكًما، لماذا؟ ألن الصالة تشتمل على الشهادة. 

ســنها، فهــل "فصــٌل: اذا أقــر �الشــهادتین �العجمیــة، فــإن �ــان ال ُ�حســن العر�یــة صــار مســلًما بــال خــالف، و�ن �ــان ُ�ح
 �صیر مسلًما؟ فیه وجهان:

 لوجود اإلقرار واالعتقاد، وهذ هو الصواب. ؛یح أنه �صیرالصح
ا، وقد أوضحت �طالنه بدالئه وما یتعلق �ه في شرح (المهذب)".  والوجه اآلخر ضعیف جد�

، تصًرا علیـهأنا مؤمن، فقالت طائفٌة: ال �قول: أنا مؤمن مق :"فصٌل: اختلف السلف والخلف في إطالق اإلنسان�قـول: 
 من وأنـه الوذهـب آخـرون إلـى جـواز إطـالق أنـا مـؤ  ،وُحكي هذا عن أكثر المتكلمین ، إن شاء هللابل �قول: أنا مؤمنٌ 
 وهذا هو المختار، وهو قول أهل التحقیق. ،�قول: إن شاء هللا

ن لى الحـال فـإإفمن أطلق نظر  ،�اعتباراٍت مختلفةن، واألقوال الثالثة صحیحة وذهب األوزاعي وغیره إلى جواز األمر�
 اال�مان جار�ٌة في الحال، ومن قال: ان شاء هللا، قالوا: هو للتبرك أو العتبار العاقبة" أحكام

و ى اإلسـالم أألنه ما یدرى ما ُ�ختم �ـه علیـه، فهـو یرجـو أن �مـوت علـ ؛"قالوا: للتبرك أو العتبار العاقبة"�عني ال للشك 
 على اإل�مان. 

 ."ومن قال �التخییر نظر إلى مأخذ القولین"
 اعتبر مأخذ القول األول ومأخذ القول الثاني. �عني

ن إز من قـول: "ومن قال �التخییر نظر إلى مأخذ القولین ورفع االختالف، والقول �التخییر حسن، ولكن المختار الجوا
 شاء، و�اهلل التوفیق".

ا وقع فیها خالٌف بین أهل العلم ولـه: لبعض �سببها؛ ألن قوحصل �سببه تضلیل من �عض العلماء  ،هذه مسألة �بیرة جد�
ذه هــمــنهم مــن یــرى أن الجــزم �اإل�مــان هــو تز�یــٌة للــنفس، وقرنــه �المشــیئة ُ�خلــص اإلنســان مــن  ،إن شــاء هللا ،أنــا مــؤمن
 التز�یة.
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زم بهـا، ومنهم من �قول: إنه لو قال: إن شاء هللا، فقد شك في إ�مانه، إن شـاء هللا؛ ألنـه علـق ذلـك علـى المشـیئة ولـم �جـ
تعلیـق ن �قول: إن شاء هللا شكاًكا، وُسـئل عـن الـزواج �مـن تقـول: إن شـاء هللا، ومـن المـذهب الـذي فیـه جـواز الوُ�سمي م

 �المشیئة، فذ�ر وجهین:
 الوجه األول: أنه ال �جوز.              الثاني: �جوز قیاًسا على الذمیة.

جـلَّ –لكـن هـل مشـیئة هللا  ،-شـاك–ل: إن شـاء ز�ـد ُوِجد من �قول هذا، وال شك مـن اعتبـر أنـه قـال: إن شـاء هللا �أنـه قـا
قیقتـه مـؤمن التي ال ُیدرى مـا نهایتهـا ومـا غایتهـا إال بوقـوع الفعـل؛ ألنـه إذا قـال: أنـا مـؤمٌن إن شـاء هللا هـو فـي ح -وعال

 -عـاللَّ و جـ–�أر�ان اإل�مان، وعامل �أر�ان اإلسالم التي �خرج بها مـن اإلسـالم، تبـین مـن خـالل وضـعه وواقعـه أن هللا 
د ن الـذي ُ�حـدعلَّـق الطـالق �مشـیئة هللا، زوجتـه طـالق إن شـاء هللا، َمـ :شاء له اإل�مان فارتفع التردد حینئٍذ، �عني لـو قـال

 طلِّق.�ُ أن هللا شاء أو لم �شاء؟ الوقوع وعدمه، فإن أوقعه وفارقها فقد شاء هللا، و�ن استمر معها فقد شاء هللا أال 
 ٌف غر�ٌب ألصحابنا منهم من �قول: هو �افر، وال �قول: إن شاء هللا"."وأما الكافر ففیه خال

 طالب:........
 إن شاء هللا إشكال تعلیقه �المشیئة للتبرك ما فیه إشكال. هما فی

ي فـ�قول: هـو  "وأما الكافر ففیه خالٌف غر�ٌب ألصحابنا منهم من �قول: هو �افر، وال �قول: إن شاء هللا، ومنهم من
 طالق".والمختار اإل نظًرا إلى الخاتمة فإنها مجهولة، ؛�المسلم، فیقال على قول التقیید: هو �افٌر إن شاء هللالتقیید 

و علـى �ـل هـكیف ُیناقش الكافر هل �قول: إن شاء هللا أو ال �قول: إن شاء هللا؟ �عني سواٌء قال: إن شاء هللا أو لم �قل 
 حال �افر.

 طالب:........
 فلــیس لــه فــي اإلســالم نصــیب، ســواٌء علــق ذلــك �المشــیئة أو لــم �علقــه؛ لــذلك ففیــه خــالٌف غر�ــب، ،افرمــادام قــال: هــو �ــ

ن صحیح أن ُیذ�ر مثل هذا الخالف، ألیس �غر�ب أن ُیذ�ر مثل هـذا الخـالف؟ �عنـي مـا فائـدة تعلیـق الحكـم علـى اإلنسـا
ذه تـرف �المشـیئة وهـو �ـافر؟ وهـل �سـتفید مـن هـعلى نفسه حكم اإلنسان على نفسه �الكفر تعلیقه �المشیئة؟ �عني هـل �ع

 المشیئة وقد أطلق على نفسه الكفر وحكم علیها �ه؟ 
ان مـن �ـو�ن �ـان المـراد مـن إطـالق غیـره علیـه، إن  "وأما الكافر ففیه خالٌف غر�ب، منهم من �قـول: هـو �ـافر"ولـذلك 

طالق غیره علیه ُسـئلت عـن شـخص �ـافر، هـل إطالقه على نفسه هذا ما �مكن أن یرد مثل هذا الخالف، و�ن �ان من إ
 تجزم �أنه �افر أو �افٌر إن شاء هللا؟    :تقول

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 المانع من الجزم �ه؟ ما ،�الوصف اُمتصفً  امادام �افرً 

 طالب:........
 ُ�خـتم �ـهذا مـالتخلیـد �النـار؛ ألنـك مـا تـدري بـون عـن أشـیاء، وأنـه ال ُ�حكـم علـى اإلنسـان �ـالكفر المقتضـي لاآلن بدأوا ُینقِّ 

غـالة علیه ولو سجد لصنم، ولو قـال: إن هللا ثالـث ثالثـة، ولـو قـال �ـذا و�ـذا، أمـور ظهـرت أعـادت لنـا مـذاهب المرجئـة ال
 .آلن، وُوِجد من یدعو لها و�شهرهاُوِجدت ا

 طالب:........
ُ َمــا َأْشــَرْكَنا َوال آَ�اُؤَنــا} اني أنــك أنــت مــا تطلــق علــى الكــافر ي �ظهــر أن المــراد الثــ�هللا الــذ ]١٤٨[األنعــام: {َلــْو َشــاَء للااَّ

 فر. ُ�ختم له �ه، لكن هذا خالٌف غر�ب الكافر �اماذا �عني أنه ما ُیدرى  ،تجزم �أنه �افر، بل تقول: إن شاء هللا
 طالب:........
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لــذي ار نفســه أو الــذي �حكــم علیــه؟ والــذي �ظهــر أنــه ال ال هــو �قــول: هــو �ــافٌر إن شــاء هللا، َمــن الــذي �قــول: هــو، الكــاف
 �حكم علیه؛ ألن الكافر ما....

 طالب:........
لغر�ــب، اُ�خــتم لــه؛ ولــذلك أوردوا مثــل هــذا الخــالف  �مــاذاهــو الشــك مــا هــو �اعتبــار الواقــع إنمــا �اعتبــار العاقبــة مــا تــدري 

 نعم.
 طالب:........

 هو �الحال ما علیك إال �الحال.
 .....طالب:...

اٌر ر أهــل العلــم أن الیهـــود والنصــارى �فـــهــذا الصــحیح؛ ولـــذلك قــال: خــالٌف غر�ـــب، الكــافر ال ُیتــردد فـــي �فــره، وقــد قـــرَّ 
 ك في ُ�فرهم.�اإلجماع، ومن شك في �فرهم �فر إجماًعا، ونسمع �عض الُكتاب و�عض المفتونین ُ�شكِّ 

 طالب:........
 سنة وغیرهم یترحمون على األد�اء النصارى. من األد�اء المصر�ین من ستین وسبعین كثیر

 طالب:........
 في �ثیٍر من النصوص. »قاتل هللا الیهود والنصارى «

 طالب:........
 معنى قاتل؟ لعنهم. ما

 طالب:........
فـي شـرح البخـاري  -رحمـة هللا علیـه-�عنـي �ـالم ابـن رجـب  ،قد ُیوجد إشكال في فهم مـع أنـه واضـح مثـل الشـمس :�عني
 ماع.ر أنهم �فار �اإلجو�نما فیهم شرك، لكن ابن رجب وغیره ُ�قرِّ  ،ما قال: إن الیهود والنصارى لیسوا �مشر�ینحین

 طالب:........
 فائـدة الخـالف؟ الـزواج ومـاأو فـیهم شـرك؟ هـم �فـار �اإلجمـاع،  ،هـل هـم مشـر�ون  :فائدة الخالف وما�كفر بدون شرك؟ 

 إال هذه المسألة. توجدأو ال �حتاج؟ فقط ما  ،تحر�م نكاح المشر�اتمنهم هل �حتاج إلى استثناء ُمخصص من 
 طالب:........

 تخذه سترة.ا لعله ،قال فیه �عض الناس من مرجئة العصر، �قول: ما تدري السجود للصنم ما تدري؛ ألنه 
 طالب:........

ــا : ، �مــا قــال تعــالى ســبحانهنهــم أشــر�وا وفــیهم شــركإهــل الكتــاب ُ�قــال: أن إ"وقر�ــٌب منــه قــول مــن قــال: �قــول:  {َعمَّ
ر�ین �ما في قوله ق بینهم و�ین المشفرَّ وال یدخلون في اسم المشر�ین عند اإلطالق، بل �ُ  ]١٩٠[األعراف: ُ�ْشِرُ�وَن}

{َوال َتنِكُحـوا لـه تعـالى: تـدخل الكتابیـة فـي قو  فـال ]١[البینـة: {َلْم َ�ُكِن الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتـاِب َواْلُمْشـِرِ�یَن} تعالى:
{  وقد نص على ذلك اإلمام أحمد وغیره. ،]٢٢١[البقرة: اْلُمْشِرَ�اِت َحتَّى ُیْؤِمنَّ

  ".اهلل�و�ذلك �ره أكثر السلف أن �قول اإلنسان: أنا مؤمن، حتى �قول: إن شاء هللا، وأ�احوا أن �قول: آمنت 
 �التفصیل إن شاء هللا.سیجيء هذ 
 "فصٌل: :-رحمه هللا-قال 

 مذهب أهل الحق أنه ال ُ�كفَّر أحٌد من أهل القبلة بذنٍب، وال ُ�كفَّر أهل البدع واالهواء. 
كـون ه إال أن �واعلم أن من جحد ما ُ�عَلم من دین االسالم ضرورة �وجوب الصالة والز�اة والصوم ونحوهـا، ُحِكـم �كفـر 

م �كفره، جحده ُحكِ  فى علیه ذلك، فُیعرَّف ذلك، فإن استمر علىقر�ب عهٍد �اإلسالم أو نشأ بباد�ٍة �عیدٍة ونحوه مما �خ
 م.و�ذا من استحل الزنى أو الخمر أو القتل ونحوها من المحرمات التي ُ�علم تحر�مها ضرورًة، �هللا أعل
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 ومن ینتقص نبی�ا بنقٍص ما ُحِكم �كفره �اإلجماع، قال أصحابنا وغیرهم: الكفر ثالثة أقسام:
 أو ُینكر �قلبه شیًئا مما ذ�رناه. ،اد �أن �عتقد شیًئا ُ�كفِّرأحدها: �االعتق

 وال �قصد معناه فهذا �فٌر. ،والثاني: �اللفظ �أن یتكلم �كالم الكفار
خ الكعبــة �العــذرة هلل العیــاذ �ــاو  ،الثالــث: �الفعــل �ــأن �ســجد لصــنٍم أو نحــوه أو ُیلقــي المصــحف فــي القــاذورات أو �ضــمِّ

 تعالى.
لى وســائر عافانــا هللا تعــا ،األشــیاء وأشــباهها �فــٌر بــال خــالف، وحكــم فاعلــه حكــم ســائر المرتــدین فكــل فعــٍل مــن هــذه

 و�اهلل التوفیق". ،المسلمین
 جه �عض الناس أنه ال ُ�حكم �الكفر العملي حتى �عتقد.وهذا خالف ما ُیروِّ 

 طالب:........
 لدنیا.اأو ال ُتقبل؟ والمراد بذلك في أحكام  ،ل تو�تههذا الساحر في قبول تو�ته مسألة خالف بین أهل العلم، هل ُتقب

ي أول �تـاب ، وقـد أوضـحتها �أدلتهـا وأقـوال السـلف فیهـا فـوقد ذ�رت هذه المسائل المتعلقة �اإل�مان مختصرة"فصٌل: 
هـا ال بمع ز�اداٍت وفروٍع حسـنة تتعلـق  ،اإل�مان من شرح صحیح مسلم، وذ�رتها �أوضح من ذلك في شرح (المهذب)

 ".ُ�ستغنى عن معرفتها
خره، هو إلى آ »ُبني اإلسالم على خمٍس...«في حدیث الباب  -صلى هللا علیه وسلم–"فصٌل: قوله : -رحمه هللا–قال 

، اماعـد األحكـو وقد أدخلته في �تاب (األر�عین) من مباني اإلسـالم وق ،حدیٌث عظیم من قواعد اإلسالم وجوامع األحكام
اإلسـالم  بذلك، وسیأتي �سط شرحه في موضعه الالئق �ه؛ و�نمـا أدخلـه البخـاري فـي هـذا البـاب لُیبـین أن وهو حقیق

احـد أم معناهمـا و  ُ�طلق على األفعال، وأن اإلسالم واإل�مان قد �كونان �معنًى، وسیأتي القول فـي أن اإلسـالم واإل�مـان
ق �ـه التوفیـو  ،وله الحمـد والمنـة ،�هللا أعلم ،ف فیهما حیث ذ�ر البخاري قر�ًبابینهما عموٌم وخصوص، ومذاهب السل

 والعصمة".
 .نعم

 جمعین.أالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
 اللهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام.

َمْشـِرِق ُكْم ِقَبـَل الْ لُّـوا ُوُجـوهَ {َلـْیَس اْلِبـرَّ َأْن ُتوَ ، وقـول هللا تعـالى: �ـاب أمـور اإل�مـان" :-هللا تعـالى رحمـه–قال البخـاري 
ْلُقْرَ�ـى َواْلَیَتـاَمى ابِّـِه َذِوي آَتى اْلَماَل َعَلـى حُ النَِّبیِّیَن وَ وَ ْلِكَتاِب َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِ�اهللَِّ َواْلَیْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َوا

الَة َوآتَ  اِئِلیَن َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّ ِبیِل َوالسَّ ـاِبِر�َن ِفـي ِ�َعْهـِدِهْم ِإَذا َعاَهـُدوا َوال َة َواْلُموُفونَ ى الزََّكاَواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ صَّ
رَّاِء َوِحیَن اْلَبْأِس ُأْولَ   .]١٧٧[البقرة: َن}ْلُمتَُّقواِئَك الَِّذیَن َصَدُقوا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَبْأَساِء َوالضَّ

 .] اآلَ�ةَ ١[المؤمنون: {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن}
، عـن بـن دینـارٍ  ، عـن عبـد هللالعقـدي، قـال: حـدثنا سـلیمان بـن بـاللٍ  ، قال: حدثنا أبو عـامرٍ حدثنا عبد هللا بن محمدٍ 

ْعَبًة، ِسـتُّوَن ُشـوَ اِإل�َماُن ِ�ْضٌع «: قال -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-، عن أبي هر�رة أبي صالحٍ 
 ".»َوالَحَیاُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإل�َمانِ 

 فتح الباري.األول 
    ..الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما �عد.

مــور فــي روا�ــة أبــي ذر أمــر بــدل أمــور، �ــاب أمــر اإل�مــان، وأ "�ــاب أمــور اإل�مــان": -رحمــه هللا تعــالى–فیقــول المؤلــف 
ف لمفرد المضا، واألمر المفرد المضاف ُ�فید العموم أ�ًضا، فال فرق بین الروایتین، ااوأمر مفرد، واألمور تعم أفرادً  ،جمع

 هل المقصود نعمة واحدة؟ ،]٣[المائدة: ِنْعَمِتي} {َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكمْ ُ�فید العموم 
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، نهـا ُأضـیفتالظـاهرة والباطنـة و�ن جـاءت بلفـظ اإلفـراد؛ أل ،وأسـبغ علینـا الـنعم �لهـا ،أتـم هللا علینـا ،المقصود النعم �لهـا 
 اإل�مان. أو �ما في روا�ة أبي ذر أمر ،فأمر اإل�مان المقصود أموره سواًء �ما في روا�ة األكثر أمور اإل�مان

لـى إرادة ع�ـاإلفراد  ،وللكشـمیهني أمـر اإل�مـان "قولـه: �ـاب أمـور اإل�مـان" :-رحمـه هللا تعـالى–�قول الحافظ ابن حجـر 
 "الجنس

 جمیع الذنوب؟  أم ا،تقصد واحدً  ،ألنه مثل ما قلنا: المفرد المضاف �عم، إذا قلت: اللهم اغفر لي ذنبي
 طالب:.........

 یع األفراد. نعم مفرد مضاف فیعم جم
ــى إرادة الجــنس" قــال: ــاإلفراد عل ــان األمــور التــي هــي اإل�مــان واأل ،وللكشــمیهني أمــر اإل�مــان � ــيوالمــراد بی  مــور الت

 ".لإل�مان
 �عني األمور التي یتر�ب من مجموعها اإل�مان، واألمور التي ُتطلب لتحقیق اإل�مان و��جاده.

ر وأمور مضاف إلیه، �اب خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هذا �اب أمو  ،معطوف على أمور، �اب مضاف "وقول هللا تعالى"
 مضاف إلیه، وقول هللا معطوٌف على المجرور.

 في روا�ة أبي ذر واألصیلي. "وقول هللا تعالى"
 طالب: .............

 بدل تعالى.    عزَّ وجلَّ 
ـــه" �قـــول الحـــافظ: ـــالخفض ووجـــه االســـتدالل بهـــذه اآل "وقـــول هللا تعـــالى :قول ـــة� ـــرَّ َأْن تُ " � ـــْیَس الِب ـــ{َل ـــوا ُوُج  وَهُكْم}َولُّ

 على الترجمة. وجه االستدالل بهذه اآل�ة] ١٧٧[البقرة:
سـأل  أن أ�ـا ذرٍّ  ،لحدیث الباب تظهـر مـن الحـدیث الـذي رواه عبـد الـرزاق وغیـره مـن طر�ـق مجاهـد ومناسبتها" �قـول:
}{َلْیَس ال :عن اإل�مان فتال -علیه الصالة والسالم–النبي   ".آخرهإلى ] ١٧٧[البقرة: ِبرَّ

حـدیث ما نحتاج؟ اآل�ة صر�حة ومطا�قة لحـدیث جبر�ـل لمـا ُسـِئل عـن اإل�مـان، مطا�قـة لأم نحتاج إلى روا�ة عبد الرزاق 
مـن  حـدیث جبر�ـل، فـداللتها علـى اإل�مـانفـي جـاء  مـا جبر�ل؛ ألن فیها أر�ـان اإل�مـان، وفیهـا أ�ًضـا إضـافة وز�ـادة علـى

   عن اإل�مان في حدیث جبر�ل. -علیه الصالة والسالم–لما جاء في جوا�ه  �اب مطا�قتها
ه مـن طر�ـق لحدیث الباب تظهر من الحدیث الذي رواه عبد الـرزاق وغیـر  ووجه االستدالل بهذه اآل�ة ومناسبتهاقال: "
}عن اإل�مان فتال  -علیه الصالة والسالم–سأل النبي  أن أ�ا ذرٍّ  ،مجاهد ورجالـه  ،آخـرهإلى ] ١٧٧[البقرة: {َلْیَس الِبرَّ
 ".ألنه لیس على شرطه ؛و�نما لم �سقه المؤلف ؛ثقات
ان إضــافًة إلــى مــا تشــتمل علیــه اآل�ــة مــن أر�ــ ،مــانع مــن أن ُ�ســتدل بروا�ــة عبــد الــرزاق مــن أجــل ظهــور المناســبة همــا فیــ

 اإل�مان، �ما ُبیِّن في حدیث جبر�ل. 
 طالب: .............

  ماذا؟
 ....طالب:.....

، وعنــدنا لُیبــین أن اإل�مــان هــو البــر، �عنــي مــن �ــاب مطا�قــة البــر لإل�مــان لــو لــم تــرد روا�ــة عبــد الــرزاق وعنــدنا اآل�ــة ؛ال
 أن تــؤمن �ــاهلل ومالئكتــه«لمــا ســأل عــن اإل�مــان  -علیــه الســالم–لجبر�ــل  -علیــه الصــالة والســالم–حــدیث جــواب النبــي 

   .]١٧٧[البقرة: لنَِّبیِّیَن}َوالِكَتاِب َوا َالِئَكةِ نَّ الِبرَّ َمْن آَمَن ِ�اهللَِّ َوالَیْوِم اآلِخِر َوالمَ {َوَلكِ إلى آخره، وهنا  »و�تبه ورسله...
 ،تووجهه أن اآل�ـة حصـرت التقـوى علـى أصـحاب هـذه الصـفا ،ألنه لیس على شرطه؛ و�نما لم �سقه المؤلف" قال: 

 ".والمراد المتقون من الشرك واألعمال السیئة
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هم هـذه الصـفات هـم الـذین صـدقوا، وهـم �عنـي مـن تـوافرت فـی ]١٧٧[البقـرة: ْوَلِئَك الَّـِذیَن َصـَدُقوا َوُأْوَلِئـَك ُهـُم اْلُمتَُّقـوَن}{أُ 
 المتقون.

 تفضل �ا أ�ا عبد هللا.
 عمـالوالمراد المتقـون مـن الشـرك واأل ،ووجهه أن اآل�ة حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات: "-رحمه هللا–قال 

 ".والجامع بین اآل�ة والحدیث ،فإذا فعلوا وتر�وا فهم المؤمنون الكاملون  ،السیئة
فــي » ســبعون �ضــٌع و «كمــا هنـا وعنــد مســلم، وأ�ًضــا فیــه  »اِإل�َمــاُن ِ�ْضــٌع َوِســتُّونَ «الحـدیث الــذي یلیــه حــدیث أبــي هر�ــرة 

 . »قأعالها قول: ال إله إال هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطر�«صحیح مسلم 
فــي  ةٌ �مــا هــي داخلــ ،فــي مســمى البــر والجــامع بــین اآل�ــة والحــدیث أن األعمــال مــع انضــمامها إلــى التصــدیق داخلــةٌ "

 ".مسمى اإل�مان
 داخلة في مسمى البر �اآل�ة، وداخلة في مسمى اإل�مان �الحدیث.

 ،غیـرهو  �مـا أخرجـه مسـلمٌ  ،فـي أصـل هـذا الحـدیث جیـب �أنـه ثابـتٌ أُ  .لیس فـي المـتن ذ�ـر التصـدیق :فإن قیل" �قول:
 ".اولم �سقه تام�  ،والمصنف �كثر االستدالل �ما اشتمل علیه المتن الذي یذ�ر أصله

لفــظ  قــد تكــون الترجمــة ال ُیوجــد مــا �شــهد لهــا فــي لفــظ الحــدیث الــذي أورده المؤلــف، ال ُیوجــد مــا �شــهد للترجمــة مــن ،نعــم
ى مــة �الــذات، إنمــا ُیوجــد مــا �شــهد لهــذه الترجمــة مــن ألفــاظ أخــر الحــدیث الــذي أورده المؤلــف، وال أقصــد فــي هــذه الترج

 -رحمــه هللا–أو تكــون ثابتــة لكــن لیســت علــى شــرطه  ،�كــون ذ�رهــا فــي موضــٍع آخــر أن إمــا ،للحــدیث لــم یــذ�رها المؤلــف
 إنما رواها غیره.
 طالب:.........

 ال.
 طالب:.........

نــى مع مــااعتقــاد هــذه األمــور إال بتصــدیق،  هوم بداهــًة أنــه مــا فیــذ�ــر للتصــدیق صــراحًة، لكــن هــذا مــن المعلــ یوجــدلــو مــا 
 اعتقاد هذه األمور؟

 اإل�مان بهذه األمور ال ُبد منه، فهو �المصرَّح �ه.    
لمصـنف وا ،وغیـره فـي أصـل هـذا الحـدیث �مـا أخرجـه مسـلمٌ  جیـب �أنـه ثابـتٌ فإن قیل لیس في المتن ذ�ر التصدیق أُ "

 .اعلیه المتن الذي یذ�ر أصله ولم �سقه تام�  شتمل��كثر االستدالل �ما 
 "]١[المؤمنون: {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن}:قوله"

عشــر فــي ي ثنــرقــم ا ]١٧٧البقــرة:[ ْغــِرِب}{َلــْیَس اْلِبــرَّ َأْن ُتَولُّــوا ُوُجــوَهُكْم ِقَبــَل اْلَمْشــِرِق َواْلمَ هنــا �قــول: وقــول هللا تعــالى: 
}الفروق   اْلَمْشـِرِق َواْلَمْغـِرِب} {ِقَبلَ إلى آخر اآل�ة سقط عند أبي ذر واألصیلي وروایتهما هكذا  ]١٧٧البقرة:[ {َوَلِكنَّ الِبرَّ
 جزها.�عني حذف �قیة اآل�ة وذ�ر ع ]١٧٧[البقرة: {َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن}إلى قوله:  ]١٧٧[البقرة:

 ".والحذف جائز ،بال أداة عطفٍ  ] ذ�ره١[المؤمنون: {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن} :قوله"
 نا رقم أر�عة عشر.ه ]١[المؤمنون: {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن} ]١٧٧[البقرة: {َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن}هنا 

ِئــَك ُهــُم {َوُأْولَ ى قولــه: إلــ ]١٧٧[البقــرة: {َواْلَیــْوِم اآلِخــِر}ثالثــة عشــر، �قــول: وعنــد س  ]١٧٧[البقــرة: {َواْلَیــْوِم اآلِخــِر}
�ـذا فـي الفـرع المكـي تقـد�م قولـه:  ،ر�عنـي �التقـد�م والتـأخی ]١٧٧[البقـرة: {ُأْوَلِئَك الَِّذیَن َصَدُقوا} ]١٧٧[البقرة: اْلُمتَُّقوَن}

ــِذیَن َصــَدُقوا}علــى قولــه:  ]١٧٧[البقــرة: {َوُأْوَلِئــَك ُهــُم اْلُمتَُّقــوَن} كر، ولعــل فــي روا�ــة ابــن عســا ]١٧٧ة:[البقــر  {ُأْوَلِئــَك الَّ
 الصواب ما في فرٍع آخر من العكس في روایته على نظم اآل�ة.

   على �ل حال الصواب الذي یوافق المصحف، الذي یوافق المصحف هو الصواب. 
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ابـن عسـاكر، وقولـه:  في الفـرق رقـم أر�عـة عشـر (وقـد) عنـد األصـیلي، وعنـد اآل�ة" ]١[المؤمنون: {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن}"
 .]١[المؤمنون: {َقْد}

 مرجوحة."وقوله" اآلن الحافظ �قول: ذ�ره بال أداة عطف دلیل على أنه قوله: 
ثبت المحذوف ] و ١لمؤمنون:[ا {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن} تعالى: قول هللا وهوالتقدیر  ،والحذف جائز ،ذ�ره بال أداة عطفٍ "

ون هـم الموصـوفون المتق :أي ]١٧٧[البقرة: {اْلُمتَُّقوَن} :لها لقو و�حتمل أن �كون ذ�ر ذلك تفسیرً  ،في روا�ة األصیلي
 .] إلى آخرها١[المؤمنون: {َقْد َأْفَلَح} :�قوله

 د �ـل طاعـةٍ بـن حبـان أنـه عـاذ�ـر  مَّ ومـن َثـ ،عب من هاتین اآلیتـین وشـبههماو�أن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشُّ  
حــذف و مــن اإل�مــان  -صــلى هللا علیــه وســلم-عــدها رســول هللا  و�ــل طاعــةٍ  ،عــدها هللا تعــالى فــي �تا�ــه مــن اإل�مــان

 ".ا وسبعینالمكرر فبلغت سبعً 
 ألنه فیه تعقیب على هذا الكالم. انظر عمدة القاري؛

 طالب: .............
 هناك فوق.

 طالب:.........
 تسًعا وتسعین، ومن هنا نسخة الر�اض المخطوطة. :في النسخ المطبوعة ،سبًعا وسبعین

 ............. طالب:
 معك؟ ما الذي

 طالب:.........
 فیها تسًعا وتسعین، وهنا سبًعا وسبعین مأخوذة من نسخة الر�اض.

 ،هما علـى أمـور اإل�مـانالشـتمال ؛هـذه آ�ـٌة أخـرى ذ�ـر اآلیتـین ،اآل�ـة ]١[المؤمنـون: {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن}" هنا �قـول:
ل فـي أول اآل�ـة �مـا قـا ]١ون:[المؤمنـ {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن} -عزَّ وجلَّ –ول هللا والباب مبوٌب علیها، و�نما لم �قل: وق

} -عزَّ وجلَّ –األولى، وقول هللا  بـذ�ره فـي  اواكتفـى أ�ًضـ لعدم االلتبـاس فـي ذلـك، ؛إلى آخره ]١٧٧[البقرة: {َلْیَس اْلِبرَّ
 ".األولى، وقال �عضهم
 من �قصد؟ ابن حجر.

 }الُمْؤِمُنـــونَ  {َقـــْد َأْفَلـــحَ  -عـــزَّ وجـــلَّ –هللا  قـــول وهـــ، والحـــذف جـــائز، والتقـــدیر ه بـــال أداة عطـــفٍ وقـــال �عضـــهم: ذ�ـــر "
 .]١[المؤمنون:

 ".قلت: الحذف غیر جائز
  لماذا؟" قلت: الحذف غیر جائز " �قول العیني:

ـــ" قـــال:  }ُمتَُّقـــونَ {الْ ا لقولـــه: ا: و�حتمـــل أن �كـــون تفســـیرً عر، وقـــال هـــذا القائـــل أ�ًضـــولـــئن ســـلمنا فـــذاك فـــي �ـــاب الشِّ
 ] إلى آخرها.١[المؤمنون: {َقْد َأْفَلَح الُمْؤِمُنوَن} هم الموصوفون �قوله: ]١٧٧[البقرة:

 شـار �قولـه:فوا �األوصـاف المـذ�ورة فیهـا، ثـم أألن هللا تعـالى ذ�ـر فـي هـذه اآل�ـة مـن وِصـ؛ اقلت: ال �صح هـذا أ�ًضـ
حتـاج �عـد ذلـك إلـى تفسـیر � ن أن هؤالء الموصوفین هـم المتقـون، فـأي شـيءٍ بیَّ  ]١٧٧ة:[البقر  {َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن}

 إلى آخره.] ١[المؤمنون: {َقْد َأْفَلَح} رهم �قوله:المتقین في هذه اآل�ة حتى �فسّ 
ون كیـف �كـ�ثیـرة، ف عدیـدة، بـل سـورٌ  ور�ما �ان �مكن صحة هذه الدعوى لو �انـت اآلیتـان متـوالیتین، فبینهمـا آ�ـاتٌ 

 ".اجد�  وهذا �الم مستبعدٌ  ؟هذا من �اب التفسیر
وُ�ردفهـا �آ�ـٍة أخـرى تحمـل نفـس المعنـى، و�كـون مـن تفسـیر القـرآن �ـالقرآن، هـل یلـزم أن  ،�عني البخـاري حینمـا یـذ�ر آ�ـة

وِجـد المناسـبات یلـزم تـوالي اآل�ـات عنـد مـن یُ  ،تكون اآلیتان متـوالیتین؟ مـا یلـزم، مـا یلـزم أن تكـون اآلیتـان متـوالیتین، نعـم
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ــر آ�ــة �آ�ــة  �مــا فعــل  ،هــذا ال یلــزم فیــه التــوالي، أمــا مــن �ســعى إل�جــاد المناســبات بــین اآل�ــاتفبــین اآل�ــات، أمــا مــن ُ�فسِّ
مـا �مكـن، إنمـا �قـول: مناسـبة  ،هذا ما ُ�مكن أن �قول: مناسبة سـورة المؤمنـون لسـورة البقـرة مـثالً  ،البقاعي في نظم الدرر

 رة البقرة، ومناسبة آ�ة �ذا آل�ة �ذا من اآل�ات المتجاورة. سورة آل عمران لسو 
كیـف �كـون ف�ثیـرة،  عدیـدة، بـل سـورٌ  ور�ما �ان �مكن صحة هذه الدعوى لو �انت اآلیتان متـوالیتین، فبینهمـا آ�ـاتٌ "

  ؟هذا من �اب التفسیر
 ".اجد�  وهذا �الم مستبعدٌ 

هــتم یر وهــو ،التجــاور بــین اآل�ــات، و�ذا نظرنــا إلــى تفســیر ابــن �ثــي �عنــي مثــل مــا قلنــا: أن تفســیر آ�ــة �آ�ــة ال یلــزم فیــه
ت مـن أول وهـو مؤلَّـٌف لهـذا الشـأن وجـدنا أنـه یـذ�ر فـي تفسـیر اآل�ـة آ�ـا ،أو تفسـیر أضـواء البیـان ،بتفسیر القرآن �ـالقرآن

رة.        القرآن ومن أثنائه ومن آخره تحمل المعنى الذي تحمله اآل�ة الُمفسَّ
 ".النصب �جوز فیها "�ةاآل"قوله: "

 اآل�َة مثل الحدیث إذا اقتصر على �عضه أو �عض اآل�ة قال: اآل�ة، و�ذا اقتصر على �عض الحدیث فقال: الحدیث. 
 لخبر. اوالرفع، على معنى اآل�ة بتمامها على أنه مبتدأ محذوف  ،قرأ اآل�ةاالنصب على معنى  �جوز فیها" قال:

 ".أي: دخل في الفالح] ١نون:[المؤم {َقْد َأْفَلَح} قوله:
 وهكذا. ،�عني �ما ُ�قال: أظلم دخل في الظالم، أسفر، أنجد �عني دخل في نجد، أتهم: دخل في تهامة

 ،لخیـرالبقـاء فـي ا الظفـر �ـالمراد، وقیـل: :الزم، والفـالح وهو فعـلٌ  ،أي: دخل في الفالح] ١[المؤمنون: {َأْفَلَح}" �قول:
 ،فلحـواأعـول، وعنـه ح للبنـاء للمففِلـف: أُ صـرِّ أجاره إلى الفالح، وعلیه قراءة طلحـة بـن مُ  :قال: أفلحهقال الزمخشري: �ُ 

 ".على أكلوني البراغیث
 �عني لغة أكلوني البراغیث، أفلحوا المؤمنون. 

 ".والخشوع ،أو على اإلبهام والتفسیر"
 .]٢[المؤمنون: {الَِّذیَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعوَن}

 ".الصالة خشیة القلبفي  "والخشوع
 قون بین الخشوع والخضوع، فیجعلون الخشوع في القلـب، والخضـوع فـي البـدن، مـع أنـه �حصـل الخضـوع حتـى �ـالقولُ�فرِّ 
  .]٣٢[األحزاب: }َفال َتْخَضْعَن ِ�اْلَقْولِ {
 ".واللغو ،في الصالة خشیة القلب والخشوع"
 .]٣لمؤمنون:[ا }َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ {

 وجب المروءة إلغاءه و�طراحه.أو فعل �اللعب والهزل، وما تُ  ما ال �عنیك من قولٍ "واللغو 
نـه أر�ـد مـن لكـت؟ قلـت: أل وقال الزمخشـري: فـإن قلـت: هـال قیـل: مـن مَ  ،أي: مؤدون  ]٤[المؤمنون:} َفاِعُلونَ { قوله:

 "...جنس العقالء ما �جرى مجرى 
 طالب: .............

م یـذ�رها اآل�ـة، ولكـن جـاء بهـا لـلعـل هـذا مـراده؛ ألن فـي اآل�ـة  ]٦[المؤمنـون:} ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكـْت { "َملكت"
 عرًضا.

 ".لكت؟قال الزمخشري: فإن قلت: هال قیل: من مَ "
 .]٦-٥ؤمنون:[الم} َكْت  َما َملَ ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أوْ *  َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ {بدل ما ملكت 

 ".اإلناث وهم ،ر�د من جنس العقالء ما �جرى مجرى غیر العقالءلكت؟ قلت: ألنه أُ هال قیل: من مَ  "الزمخشري �قول: 
 ین حقوق اإلنسان؟أ
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ملـة عا�عني مادامت المرأة ناقصة عقل ودین، و(ما) لغیر العاقـل و(مـن) للعاقـل �أنهـا لمـا �انـت ناقصـة عقـل ُعوِملـت م 
 ألن (من) للعاقل، و(ما) لغیر العاقل. "هال قیل َمن ملكت؟"غیر العاقل، فإن قلت: 

ذه الحـروف ألنه مثـل هـ ؛"وهم اإلناث ،غیر العقالء ر�د من جنس العقالء ما �جرى مجرى ألنه أُ قال الزمخشري: " "قلت"
ٌر ل هـذا الجـواب، و�ن �ـان نقـص عقلهـا مقـر وال نحتـاج إلـى مثـ ،تتقارض، تأتي (ما) �معنـى َمـن، وتـأتي َمـن �معنـى (مـا)

 .ال على أن ُننكر ما جاء في شرعناشرًعا، وهو واقٌع فعًال، �عني ما تحملنا ردود األفع
 طالب:.........

 نعم
 طالب: .............

 .طیب
 طالب: .............

 معنى أنواع ما �عقل؟ ما
 طالب:.........

 ما أدري.
 طالب:.........

 هي؟ ما
 ب:.........طال

 مقـرر أن الحـروف تتقـارض و�نـوب �عضـهاالهذا األصل فیها، لكن قـد تـأتي (مـا) �معنـى َمـن، وتـأتي (َمـن) �معنـى مـا، و 
 عن �عض.

 طالب:.........
 .اهو زال اإلشكال، لكن لماذا ما جرى على األصل؟ یبقى السؤال قائمً 

 طالب:.........
 .نعم

 طالب: .............
 فیه؟ماذا 
 :.........طالب

مـا لنـا مفـر مـن هـذا مهمـا �ـان، �عنـي �عـض مـن �تـب فهو مادام ثبت عندنا �النص الصحیح أنهن ناقصات عقل ودیـن 
 مــن المتــأخر�ن فــي اإلجا�ــة عــن �عــض األحادیــث التــي فــي ظاهرهــا إشــكال ومخالفــة للواقــع اســتدلوا �ــأمور هــي إلــى الســفه

ي فـ ،وهـذا فـي الصـحیح »لن ُ�فلح قـوٌم ولـوا أمـرهم امـرأة«ي حدیث أقرب منها إلى التوفیق بین النصوص، �عني �تب ف
 .البخاري 

 ،الواقـــع؟ �قـــول: غانـــدي حكمـــت الهنـــد ومـــا ،قـــال: هـــذا الحـــدیث �شـــهد الواقـــع �خالفـــه، فـــال �صـــح، �شـــهد الواقـــع �خالفـــه 
 النصوص؟  ونجحت، �مثل هذا ُترد ،ونجحت، وجولدا مائیر هزمت العرب �لهم ،ونجحت، وتاتشر ملكت اإلنجلیز

 نسأل هللا العافیة.
  اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد.


